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ULTIMATE - MIXالتميت - ميكس
( Premium ) 12 %

Ultimate Special Formula for stallions, mares, 
and sporting Horses.
•   Heat treated grains and Seeds.
•   Optimum protein.
•   High vitamins, Amino Acids, and minerals content.
•   Optimal Ration of yeasts and Enzymes for better digestion.
•   Optimal Calcium: Phosphorus ratio.
•   Rich in Omega-3.
    - Improve Immunity and Animal health condition.
    - Reduce problems with OCD.
    - Improve bones & tendons growth.
Ingredients:
Barely Grains – Yellow Corn Grains – Wheat Grains – Full Fat Soy-
bean (FFSB) – Full Fat Flaxseeds – Nigella Sativa (Black seeds) – Nigella 
Sativa (Black seeds)-Rice Bran – Sugar Cane Molasses – Methionine Ami-
no Acid – Lysine Amino Acid – Choline Chloride – Brewer’s Yeast Powder –  
Anti-Caking – Magnesium Oxide – Mineral Premix – Sodium Bicarbonate 
– Common Salts – Di-Calcium Phosphate – Drees – Limestone.

Analysis:
Nutrient
Dry Matter
Crude Protein
Crude Fat
Crude Fiber
Ash
Calcium
Total Phosphorus
Lysine Amino Acid
Methionine Amino Acid
Total Digestible Nutrients (TDN)

 
Value in %
85.40
12.00
5.90
9.30
5.00
0.90
0.60
0.40
0.30
72.30

Gross Energy in Kcal: 3752.9 Kcal
Equine Feeding: 1 kg feed per 100kg of horse weight.

ــة  ــة عالي ــارص الغذائي ــع  العن ــن جمي ــة م ــزة وغني ــة  متمي تركيب
الرتكيــز ميكــن تغذيتهــا لجميــع خيــول االســطبل )للطايــق، فرســات 

ــة( ــول الرياضي ــاء فــرتة النمــو و الخي و املهــور اثن
• بذور طبيعية معالجة حراريا  لتحسن الهضم.

• مخلوط مميز من البذور الطبيعية الغنية باألوميجا 3 .
• غنية باألوميجا 3 لتحقيق اعى معدالت النمو الصحي للمخ ، أنسجة واجهزة الجسم.

• مخلوط يحتوي عى نسبة مثاليه من الخائر واالنزميات لهضم افضل.
• النسبة األمثل الكالسيوم: الفوسفور.

• الرتكيبة غنية باألاحاض االمينية والفيتامينات واالماح املعادن.

الخامات املستخدمة:
ــة  ــا الكامل ــول الصوي ــذرة ف ــة القمــح )رده( - ب ــراء - نخال ــذرة الصف ــوب ال ــوب الشــعر - حب حب
الدهــن - بــذور الكتــان الكاملــة الدهــن - بــذور حبــة الربكــة - بــذور حبــة الربكــة - رجيــع الكــون 
- مــوالس قصــب الســكر - حمــض أمينــي ميثيونــن - حمــض أمينــي ليســن  - كولــن كلوريــد -  خمــرة 
جافــة - مضــاد ســموم فطريــة - أكســيد ماغنســيوم - أمــاح معدنيــه - بيكربونــات الصوديــوم - ملــح 

طعــام - فوســفات كالســيوم ثنائيــة - دريــس - حجــر جــري.

التحليل:
العنرص الغذايئ

املاده جافة
الربوتن الخام
الدهن الخام
األلياف الخام

الرماد الخام
الكالسيوم

الفوسفور الكى
حمض أميني ليسن

حمض أميني ميثيونن
املركبات الكلية املهضومة

 
القيمة ٪

85.40
12.00
5.90
9.30
5.00
0.90
0.60
0.40
0.30

72.30

الطاقة الكلية = 7352.9ك. كالوري
التغذية للجواد: يضاف ١ كجم  لكل ١٠٠ كجم من وزن الجواد.


